รับที ........................./.........................

หนังสือกู้ที ......................../...................

วันที ..................................................

วันที ......................................................

คําขอกู้เงินกรณีใช้ ทุนเรือนหุ้นคําประกันเต็มวงเงิน

สามัญ

โครงการ

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด

โปรดแจ้ งเบอร์ โทรผู้ก้ ู ...............................................

วันที ...............................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด
ข้ าพเจ้ า......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที........................................................
ตําแหน่งปัจจุบนั .................................................................... บริษัท ..............................................................................
เงินเดือน/ค่าจ้ าง เดือนละ ................................ บาท ขอเสนอคําขอกู้เงิน

สามัญ

โครงการ

.................................

เพือพิจารณาดังต่อไปนี 0
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงิน จํานวน ..............................................บาท (....................................................................)
โดยจะนําไปเพือการดังต่อไปนี 0 ..........................................................................................................................................
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าขอใช้ คา่ หุ้นซึงข้ าพเจ้ ามีอยูใ่ นสหกรณ์คํ 0าประกันเต็มวงเงินทีกู้ยืมตลอดจนดอกเบี 0ยและค่าฤชาธรรม
เนียมอืนๆทังสิ
0 0น
ข้ อ :. ในการรับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะได้ ทาํ หนังสือกู้สาํ หรับเงินกู้ ให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ตามแนบทีสหกรณ์กําหนด
ข้ อ ;. ในการขอกู้ครัง0 นี 0 คูส่ มรสของข้ าพเจ้ า (ถ้ ามี) ได้ ตกลงทีจะทําหนังสือยินยอมให้ ไว้ เป็ นหลักฐานในท้ ายหนังสือกู้
กรรมการ 1 คนผู้มอี ํานาจลงนามอนุมตั ิ
1.ประธาน 2. รองประธาน 3. กรรมการผู้จด
ั การ 4. เหรัญญิก 5.เลขาฯ

อนุมตั ิ
อืนๆ ........................................................................
ลงชือ ..........................................................................
(..........................................................................)

ลงชือ ........................................................ผู้ขอกู้
(.......................................................)

หลักฐานประกอบการขอกู้ %. สําเนาสลิปเงินเดือน (. สําเนาบัตรพนักงาน *. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
,.สําเนาทะเบียนบ้ าน
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หนังสือกู้ที ......................./......................
วันที ......................................................

หนังสือเงินกู้กรณีใช้ ห้ นุ คําประกันเต็มวงเงิน

สามัญ

โครงการ

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที @A หมูท่ ี B ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 4CCCC
วันที ..............................................................
ข้ าพเจ้ า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขทะเบียนที .......................................................... ทํางานในตําแหน่ง ...........................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวพนักงานเลขที ....................................................... สังกัด .....................................
ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที ........................... หมู่ที ................ ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ .................................................. ทําหนังสือกู้เงินให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ซึงไปในหนังสือนี 0จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี 0
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ เป็ นเงินจํานวน ................................. บาท (...................................................)
และข้ าพเจ้ าได้ รับเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าตกลงส่งคืนต้ นเงินกู้เป็ นรายเดือน จํานวน ........ งวด งวดละ .................................................... บาท
(งวดสุดท้ าย .................................................. บาท) พร้ อมด้ วยดอกเบี 0ยในอัตราร้ อยละ ............. ต่อปี ตังแต่
0 งวดประจํา
เดือน..................................................... พ.ศ. ......................เป็ นต้ นไป
ในกรณีท1 ีสหกรณ์ มปี ระกาศเปลี1ยนแปลงอัตราดอกเบียเงินกู้เพิ1มขึน ข้ าพเจ้ ายินยอมเสียดอกเบียเงินกู้ตาม
ที1สหกรณ์ เรียกเก็บเพิ1มขึน เมื1อสหกรณ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือปิ ดประกาศ ณ สหกรณ์ ให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า *6
วันหรือแจ้ งทางจดหมายให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 7 วัน
ในกรณีท1 ไี ม่ แจ้ งให้ ทราบทางจดหมาย ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถอื ว่ าการแจ้ งโดยการพิมพ์ ข้อความการเรียกเก็บ
ดอกเบียเงินกู้เพิ1มขึนไว้ ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื1นใดที1สหกรณ์ จะต้ องส่ งให้ แก่ ข้าพเจ้ าเป็ นประจําเป็ นการ
แจ้ งให้ ทราบทางจดหมายแล้ วรวมทังการประกาศในเว็บไซต์ สหกรณ์ หรือแจ้ งทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์
ข้ อ :. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรือเจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินได้ รายเดือนหักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าส่งให้ แก่
สหกรณ์เพือชําระหนี 0คืนจนครบถ้ วนตาม ข้ อ 1.
ข้ อ ;. ข้ าพเจ้ ายินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก และหากข้ าพเจ้ าผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใดให้ ถือว่า
เงินกู้นี 0ถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ 0นเชิงพร้ อมดอกเบี 0ยโดยมิพกั ต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ ไว้
ข้ อ @. ข้ าพเจ้ าตกลงว่าถ้ าข้ าพเจ้ าออกหรือย้ ายจากงานประจําข้ าพเจ้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้ าและจัดการชําระหนี 0สินทีมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ เสร็จสิ 0นเสียก่อน
ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การตามวรรคหนึง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินอืนใดทีนายจ้ างพึงจ่ายให้ ข้าพเจ้ า
หักเงินดังกล่าวชําระหนี 0ต่อสหกรณ์ให้ เสร็จสิ 0นเสียก่อนได้

ต่อหน้ า 2 / ข้ อ6. ข้ าพเจ้ าได้ รับสําเนา
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ลงชือ.................................................. ผู้ก้ ู

(2)
ข้ อ J. ข้ าพเจ้ าได้ รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นี 0 ตังแต่
0 วนั ทีลงนามในหนังสือกู้นี 0แล้ ว
ข้ อ L. หากข้ าพเจ้ าผิดนัดชําระหนี 0งวดหนึงงวดใดหรือผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึงข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์หกั ค่าหุ้น
ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆทังสิ
0 0นเพือชําระหนี 0ได้ ทนั ที
ข้ าพเจ้ าได้อ่านข้ อความในหนังสือฉบับนีโดยตลอดแล้ วเห็นว่ าถูกต้ อง จึงได้ ลงลายมือชื1อไว้ เป็ นสําคัญต่ อ
หน้ าพยาน
ลงชือ.....................................................ผู้ก้ ู
(...................................................)
ลงชือ .....................................................คูส่ มรสให้ ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชือ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ลงชือ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ข้ าพเจ้ า ............................................................................ได้ รับเงินกู้ จํานวน ............................................. บาท
(................................................................................) ตามหนังสือกู้นี 0ครบถ้ วน ณ วันที ............./................/...............
โอนเงินเข้ าบัญชีสมุดเงินฝาก
ลงชือ ............................................................. ผู้รับเงิน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
ชือบัญชี .......................................................................
เลขที

-

-

-

สาขา ...........................................................................
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(............................................................)
............................................................เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน
....................................................เจ้ าหน้ าทีผู้ตรวจสัญญากู้

หนังสือกู้ท............................../.......................
ี
วันทีกู้...............................................................
ผู้ก้ .ู ................................................................
เลขทีสมาชิก...................................................
(เฉพาะเจ้ าหน้ าที1)

หนังสือยินยอมผู้ก้ ู
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด
เลขที @A หมูท่ ี B ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 4CCCC

ข้ าพเจ้ า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขทะเบียนที ...........................ทํางานในตําแหน่ง ....................................................................................................บัตร
ประจําตัวประชาชนเลขที................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน........................
ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที ........................... หมู่ที .............. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทําหนังสือยินยอมให้ ไว้ ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เพือไว้ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี 0

%.หนั งสือยินยอมให้ หักเงิน ณ ที1จ่าย
(1) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มหี น้ าทีจ่ายเงินได้ รายเดือนหักเงินเดือนของข้ าพเจ้ าส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระ
หนี 0คืนจนครบถ้ วนตามสัญญา
(4) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มหี น้ าทีจ่ายเงินได้ หกั เงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินสะสม และเงินได้ อืน ๆ ทีมีสทิ ธิ
ได้ รับจากหน่วยงานต้ นสังกัด ส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระคืนหนี 0ในส่วนทีคงค้ าง กรณีทีหมดสมาชิกภาพจากการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีทพ้ี นสภาพจากการเป็ นพนักงาน

(.หนั งสือให้ ความยินยอมในการบอกกล่ าว ติดตามทวงถาม ( ผู้ก้ ู )
2.1 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด

สามารถแจ้ งข้ อมูลการเป็ นหนี 0 สอบถาม หรือตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงิน/ค่าจ้ าง/รายได้ ของข้ าพเจ้ ากับบุคคลดังต่อไปนี 0
1. ผู้คํ 0าประกันหนี 0เงินกู้ของข้ าพเจ้ า
4. พนักงานฝ่ ายบุคคล , การเงิน หรื อ บัญชี ของบริษัททีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
:. หัวหน้ างานทีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่
4. กรรมการหรื ออนุกรรมการ เขตทีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
5. บุคคลอืนๆทีข้ าพเจ้ าระบุ ดังนี 0
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.2 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด ส่งเอกสารเป็ นหนังสือ หรื อทางอิเลคทรอนิกส์
ในการ
เป็ นหนี 0 (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี 0ของข้ าพเจ้ า ไปยังบริษัททีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่ / ทีอยู่ หรือ E-Mail ของบุคคลดังกล่าว
ข้ างต้ นของข้ าพเจ้ าได้ โดยหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี 0 ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญากู้ยืมระหว่างผู้ก้ ู กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด
ลงชือ ...............................................................ผู้ก้ ู
( ........................................................... )
ลงชือ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
ลงชือ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
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